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บทที 3 

วิธีการดาํเนินการศึกษา 

การศกึษาบทนีผูศ้กึษาจะแสดงใหเ้หน็วธิกีารในการดําเนินการศกึษาวจิยัเรอืงบทบาท

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อม

ดา้นการท่องเทยีวเพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณและได้กําหนด

รายละเอยีดของวธิกีารดาํเนินการศกึษาตามขนัตอนตงัแต่รูปแบบการศกึษาประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่ง เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็ขอ้มลู วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู เพอืตอบวตัถุประสงคก์ารศกึษา 

 

รปูแบบการศึกษา 

การศกึษาเรอืงน ีเป็นการศกึษาเอกสารทเีกยีวขอ้งและการวจิยัสนาม (Field Research) 

และเป็นการศึกษาวิจ ัยเชิงปริมาณโดยผู้ศึกษาลงพืนทีเพือให้กลุ่ มตัวอย่างเลือกตอบ

แบบสอบถาม คอื บุคลากรทปีฏบิตังิานองคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อจํานวน 

360 คน 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

บุคลากรทปีฏบิตังิานในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิจาํนวน 360 คน 

1. เทศบาลตาํบลแคมป์ สน       จาํนวน 75 คน 

2. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทุ่งสมอ  จาํนวน 71 คน 

3. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเขาคอ้     จาํนวน 80 คน 

4. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลหนองแม่นา  จาํนวน 72 คน 

5. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเขก็น้อย  จาํนวน 62 คน 

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  

1.  แบบสอบถาม 

 เครอืงมอืทใีชเ้ป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ตอน คอื 

 ตอนท ี1 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ตอนท ี2 ความคดิเหน็ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อต่อ

การเตรียมความด้านการท่องเทียว เพือรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลกัษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จํานวน 5 รายการ โดย

กาํหนดใหค้ะแนน ดงันี 
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 ระดบั 5 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มากทสีุด 

 ระดบั 4 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มาก 

 ระดบั 3 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

 ระดบั 2 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อย 

 ระดบั 1 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อยทสีุด 

 ตอนท ี3 ขอ้เสนอแนะ ในส่วนนีจะเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็ 

 

การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

1.  ผู้วจิยัศกึษาหลกัการ ทฤษฎี ปรชัญา และแนวคดิจากเอกสารบทความทเีกยีวกบั

เจตคติของประชาชนต่อคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของประชาชน วารสาร 

ผลงานวจิยั และเอกสารต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง 

2.  ร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิในการวจิยั 

3.  กาํหนดรปูแบบของแบบสอบถามและสรา้งขอ้คาํถามเบอืงตน้ 

4.  นําร่างแบบสอบถามเสนอต่อกรรมการทปีรกึษาวทิยานิพนธ์ เพอืพจิารณาคุณภาพ

ดา้นความตรงเชงิเนือหา (Content Validity) และความเหมาะสมถูกตอ้งตอ้งของภาษาทใีช ้

5.  ปรบัปรุงขอ้คําถามแล้วเสนอผู้เชยีวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพือตรวจความตรงเชิง

เนือหาตลอดจนความเหมาะสมถูกตอ้งของเนือหาและภาษาทใีช ้

6.  นําผลการตรวจสอบของผู้เชยีวชาญมาหาค่า IOC เพอืตรวจความตรงเชงิเนือหา

โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกบัวตัถุประสงค์ (Index of 

Congruence: IOC) โดยกาํหนดค่าคะแนนดงันี 

+1 หมายถงึ  มคีวามเหน็ดว้ยวา่ขอ้คาํถามใชไ้ด ้

0 หมายถงึ  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามใชไ้ดห้รอืไม่ 

 -1 หมายถงึ  มคีวามเหน็วา่ขอ้คาํถามใชไ้ม่ได ้

แล้วเลือกเฉพาะข้อคําถามทีมีค่า IOC ตังแต่ 0.05 ขึนไป มาเป็นข้อคําถามได้โดย

ค่าเฉลยีอยูร่ะหวา่ง 0.6-1.00 

7.  นําแบบสอบถามทปีรบัปรงแก้ไขเรยีบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบับุคลากร

ตําบลตาลเดียว อําเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ จํานวน 30 คน มาวเิคราะห์หาค่าความ

เชือมัน (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha 

Coefficient)  

8.  นําแบบสอบถามทีได้มาปรับปรุงแก้ไขการใช้ภาษาและข้อคําถามให้ช ัดเจน

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ทตี้องการศกึษาให้ชดัเจนยงิขน้ แล้วนําไปดําเนินการเกบ็ขอ้มูลกบั

กลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามและแบบ

สมัภาษณ์ตามกระบวนการต่างๆ ดงันี 

แบบสอบถาม 

1.  ขอหนงัสอืจากสาํนกังานบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามเพอืขอ

ความอนุเคราะหใ์นการเกบ็ขอ้มลูเพอืการวจิยั 

2.  นําแบบสอบถามลงพนืทไีปสํารวจในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพอืขอ

ความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลชแีจงให้ทราบถึงวตัถุประสงค์และอธบิายขนัตอนใน

การกรอกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบ 

3.  ผูว้จิยัจะไปรบัแบบสอบถามคนืดว้ยตนเอง 

4.  นําแบบสอบถามทไีดร้บักลบัคนืมา ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามเพอืใช้

ในการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

ในการศึกษาครังนี ผู้ว ิจ ัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําแบบสอบถามและแบบ

สมัภาษณ์ทีกลุ่มตวัอย่างได้ทําการตอบแล้วมาวเิคราะห์ประมวลผล โดยแบ่งการวเิคราะห์

ออกเป็น 2 ส่วน คอื  

3 .6 . 1 .   การ วิเค ราะห์ข้อมู ล เชิง คุณภาพ ได้ทําการวิเคร าะห์ท าง เนื อห า 

(Contentanalysis)จากแบบสมัภาษณ์ ประกอบกบัแนวคดิ ทฤษฎ ี  

3.6.2.   การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ ไดใ้ชส้ถติเิชงิพรรณนา(Descriptive Statistics) 

และสถิตอินุมานหรอืสถิตเิชงิอ้างองิ(Inferential Statistics) รวมถึงใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

สาํเรจ็รปูสาํหรบัการวจิยัทางสงัคมศาสตรด์งัน ี

- วเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ตวัแปรอสิระ ด้านลกัษณะส่วนบุคคล

ของผู้ให้ขอ้มูล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ตําแหน่งที

ปฏบิตังิาน รายได้ (ต่อเดอืน) โดยผู้วจิยัใช้สถิตเิชงิพรรณนา (Descniptive Statistics) นํามา

แจกแจงความถ ีและหาค่ารอ้ยละ (Percentage)  

- วเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่ง บทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน

ในเขตอาํเภอเขาคอ้ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน ทงัหมด 5 ดา้น โดยผู้วจิยัได้ใช้สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจก

แจงความถีหาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลยี (Mean) และหาค่าส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

- วเิคราะห์ด้านปจัจยัทางสงัคมทสี่งผลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินใน

เขตอาํเภอเขาคอ้ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิ
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อาเซยีนทงัหมด  5  ดา้น  โดยใช้สถิตอินุมานในการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 

คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) สาํหรบัตวัแปรตน้ทมีกีารแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ 

(F-test) สาํหรบัตวัแปรทมีกีารแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มขนึไป ถ้าพบวา่มคีวามแตกต่างกนัให้ใช้การ

ทดสอบรายคู่โดยวธิกีารของเชฟเฟ ่ (Sheffe) 

 3.  สรุปและเขยีนรายงาน 

 

เกณฑ์การแปลความหมาย 

 การวเิคราะห์ข้อมูลเกียวกบัศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

อําเภอเขาค้อ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทียว เพือรองรบัประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน พจิารณาจากค่าเฉลยี  x̄  โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของเบสต์ (Best, 1978: 

232) ดงันี 

4.50 – 5.00 หมายถงึ ความคดิเหน็มรีะดบัมากทสีุด 

3.50 – 4.49 หมายถงึ ความตดิเหน็มรีะดบัมาก 

2.50 – 3.49 หมายถงึ ความคดิเหน็มรีะดบัปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถงึ ความคดิเหน็มรีะดบัน้อย 

1.00 – 1.49 หมายถงึ ความคดิเหน็มรีะดบัน้อยทสีุด 

 

สถิติทีใช้ในการวิจยั 

  ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัใชก้ารคาํนวณดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ําเรจ็รูป โดย

ใชส้ถติต่ิางๆ ดงันี 

  1.   สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

   1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

  1.2 ค่าเฉลยี ( ) คาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ,2538:73) 

 =  

 เมอื  แทน คะแนนเฉลยี 

   แทน ผลรวมความคดิเหน็ทงัหมดในกลุ่ม 

           N แทนจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

  

  1.3 ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D) คาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ และองัคณา 

สายยศ,2538 : 73) 

 

X

X
N
X

X

X
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S.D.  =  

  

  เมอื S.D.  แทน ส่วนเบยีงเบนความตอ้งการประสทิธภิาพในกลุ่ม 

    แทน ผลรวมของความคดิเหน็แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

    N   แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ 

 2.1 ค่าสถติทิดสอบ t - test  

 2.2 ค่าสถติทิดสอบ F-test 
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